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Stali jsme se Krajským koordinačním centrem
dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji.

NAŠE CENTRUM

V březnu roku 2020 jsme se zapojili do aktivní
pomoci při pandemie Covid-19 a stali jsem
se Krajským koordinačním centrem dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji, jehož hlavním cílem bylo propojovat nabídku pomoci
ze strany dobrovolníků a poptávku pomoci
ze strany především seniorů, zdravotně hendikepovaných spoluobčanů a zařízení (domovy
pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním
postižením, odběrová centra apod.). Na pandemii jsme zareagovali rozdělením rolí v týmu,
kde každý zaměstnanec pomáhal v různých
oblastech při řízení poskytované pomoci.

Děkujeme všem 399 dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří se k pomoci přihlásili.
Poděkování patří také podporovatelům
za materiální a finanční pomoc, která nám
pomohla zvládnout těžké období.
Tým Dobrovolnického centra byl obohacen
inspirativní prací, která nás naučila
novým věcem a pomohla k získání nových
kontaktů pro společné a efektivní řešení
mimořádných událostí.

Dalším posláním bylo sdružovat a koordinovat dobrovolnická centra v kraji pro efektivní,
profesionální a rychlé zapojení dobrovolníků
a dobrovolnic na potřebných místech včetně
vedení online školení dobrovolníků a distribuce ochranných pomůcek.

NAŠE DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
V DOBĚ PANDEMIE COVID-19
Zpracovala: Iveta Strnádková
koordinátorka dobrovolnické služby
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NAŠE CENTRUM

V jarním období byla pomoc zaměřena především
na tzv. krizový štáb, který spravoval linku pomoci pro
potřebné a za pomoci zapojených dobrovolníků byly
zprostředkovány nákupy potravin, nezbytné pochůzky
na úřady, poštu či do lékárny, potravinová pomoc
nebo pomoc při vyvenčení psů — 287 nově přihlášených dobrovolníků s počtem 2 067 věnovaných hodin.

V podzimním období se dobrovolníci zapojili do pomoci především v zařízeních, kde se kvůli onemocnění/karanténě potýkali s velkým výpadkem personálu
a dobrovolníci tak pomáhali při podpůrné péči o klienty zařízení, či komunikovali s rodinou při předávce
osobních věcí na vrátnici. Dále pomoc v kuchyni
či v prádelně. Další dobrovolníci pomáhali s hlídáním
dětí zdravotníků — dalších 112 nově přihlášených
dobrovolníků s počtem 5 597 věnovaných hodin.
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Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

NAŠE CENTRUM

Křesadlo je pro nás i symbolem příběhu,
za kterým je oceněný dobrovolník nebo dobrovolnice. Jedenkrát ročně udílíme ocenění dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas různým
dobrovolnickým činnostem. Smyslem udělování je ocenit dobrovolníky, poděkovat jim
a šířit myšlenku dobrovolnictví do hlubšího
povědomí veřejnosti.
Slavnostní večer proběhl v rámci Dnů dobrovolnictví v Ústeckém kraji — 9. června 2021
v prostorách Univerzity J. E. Purkyně —
v Amfiteátru v Ústí nad Labem.
Jednalo se o 2. ročník, který se konal ve venkovním prostoru. Vzhledem k pandemii Covid-19,
jsme ustoupili od myšlenky vnitřních prostor
a uspořádali jsme předávání venku.

KŘESADLO 2020
Zpracovala: Bc. Jiřina Gasserová
koordinátorka Křesadla 2019
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Záštitu nad akcí převzalo Informační centrum OSN v Praze, v čele s panem Michalem
Brožou. Večerem provázel Ondra Vodný —
moderátor rádia Evropa 2. O kulturní program
se postarali děti ze Základní umělecké školy
Chabařovice. Hostům zahrálo 10 báječných
dětí a mladých lidí, kteří ovládají hru na kytaru, klavír, zobcovou flétnu a violoncello.
Generálním partnerem byla po dvanácté společnost KNAUF INSULATION s. r. o., která
dlouhodobě podporuje občanský sektor na
Ústecku a Teplicku.
   

Regionální hodnotící komise vybrala dobrovolníky z celkem 24 došlých nominací.

OCENĚNÍ DOBROVOLNÍCI:
Petra Stanislava Meinlschmidtová
(Mostecko, Chomutovsko)
Zdeňka Mocňáková (Lounsko)
Petr Tobiáš (Děčínsko)
Manželé Jitka a Miroslav Polákovi (Teplicko)
Zuzana Bechyňová Jiranová (Podbořansko)
Alena Skalová (Ústecko)

Slavnostní večer byl uspořádán v rámci Dnů dobrovolnictví, které organizovalo Regionální dobrovolnické centrum
pro Ústecký kraj, provozováno Dobrovolnickým centrem, z. s. v Ústí nad Labem.
Regionální dobrovolnické centrum pro Ústecký kraj funguje od května 2019, v rámci projektu „Koncepce rozvoje
dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví
v podobě dobrovolnických center”. Reg. Č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724.
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NAŠE CENTRUM

RADA dobrovolnických center funguje
od r. 2007 a sdružuje dobrovolnická centra
i další organizace, které spolupracují s dobrovolníky. V roce 2020 měla 18 členů. Naše
Dobrovolnické centrum je jedním ze zakládajících členů, aktivně se podílíme na plánování aktivit rady a připojujeme k projektům,
které podporují a rozšiřují možnosti pro dobrovolnické aktivity, koordinátory dobrovolníků
v našem regionu.
Na závěr roku 2019 byl programem Erasmus +
podpořen projekt „Rozvoj dobrovolnictví v regionu Severozápad“, jehož předkladatelem
bylo konsorcium složené z členů RADY dobrovolnických center regionu Severozápad.
Součástí projektu jsou vzdělávací aktivity koordinátorů dobrovolníků a tvorba společné
strategie rozvoje a vzdělávání. V únoru 2020
jsme tak vyslali 3 účastnice na kurz prezentačních dovedností do nizozemské organizace
STICHTING DE OLDE VECHTE. Další plánované mobility se z důvodu nepříznivého vývoje pandemie přesunuly do dalšího roku.

RADA DOBROVOLNICKÝCH CENTER
REGIONU SEVEROZÁPAD

V květnu 2020 se zástupci členů RADY DC SZ
setkali v chomutovském dobrovolnickém centru ADRA, kdy společným tématem byly možnosti dobrovolnické činnosti v jednotlivých
krajích v rámci pandemie. Další setkání členů
již probíhala v online prostředí. Díky dlouholeté spolupráci, síťování a pravidelnému kontaktu jsme dobrovolníkům v našich regionech
nabídli potřebnou podporu.

Zpracovala: Bc. Jiřina Gasserová
Bc. Stanislava Hamáková, Dis. (externí spolupracovnice)
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Protože jak silný, statečný a vstřícný je rodič,
tak silné je jeho dítě.

NAŠE CENTRUM

Vzdělávací i zážitkový kurz pro rodiče  /  budoucí
rodiče nebo pěstouny. Témata kurzu jsou
zaměřena na rozvoj a posilování rodičovských
kompetencí, podporu rodičů, sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a také výchovu
bez násilí na dětech ve všech rovinách.

V roce 2020 byly realizovány 2 kurzy, v Ústí
nad Labem a v Lovosicích. Celkem se zúčastnilo 11 rodičů, kteří pečují o 18 dětí.

Kurzy vedou vyškolení a zkušení vedoucí rodičovských skupin. Setkání probíhají interaktivní formou v uzavřené skupině. V rámci
jednotlivých setkání hovoří lektoři s účastníky
např. o tom, co je ve výchově důležité, jaké
jsou základní psychické potřeby dítěte i rodiče,
jak na pravidla a hranice ve výchově nebo jak
zvládnout konfliktní situace.

Licenční smlouva s německým vlastníkem
kurzu Deutscher Kinderschutzbund
Bundesverband e. V. je Dobrovolnickému
centru pro Českou republiku udělena
do roku 2022.

Jsme jediným metodickým centrem kurzu
Silní rodiče — Silné děti® v České republice.

KURZY SILNÍ RODIČE — SILNÉ DĚTI®
Zpracoval: Bc. Jiřina Gasserová
koordinátorka programu SR — SD®
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1

BYDLÍM A ŽIJI V ÚSTÍ NAD LABEM
Zpracovala: Mgr. Dagmar Francová
koordinátorka projektu

BYT PŘIPRAVENÝ K ZABYDLENÍ

2 OSLAVA PŘI ZABYDLENÍ

Bydlím a žiji v Ústí nad Labem je projektem
pilotním, v rámci něj ověřujeme principy práce
s lidmi ohroženými bytovou nouzí, tedy principy housing first. Do projektu jsou přijímáni
lidé ve věku od 18 let (jednotlivci, páry nebo
rodiny), kteří jsou bez domova nebo lidé žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování.
Důležitou podmínkou pro vstup do projektu
je intenzivní potřeba podpory, přednostně ta
komplexní. Byl zahájen 1. 10. 2019, projektové aktivity probíhaly od ledna 2020 a bude
ukončen 30. 6. 2022. Partnerem projektu s nefinančním příspěvkem je Spirála, z. s.

V roce 2020 probíhala přípravná fáze projektu.
V té se přijal potřebný projektový tým, prošel zaškolením, domluvila se důležitá projektová partnerství a další spolupráce, začaly se
tvořit metodiky pro práci s cílovou skupinou.
V polovině roku byla zahájena fáze realizační,
tedy potřebné zabydlování lidí z cílové skupiny
a následná intenzivní podpora vedoucí k zotavení. Od poloviny roku 2020 bylo do jeho
konce zabydleno 14 lidí ve 13 bytech. U jednoho muže se nepodařilo bydlení udržet, všech
13 dalších s podporou pracovníků z týmu
nadále bydlí.

Cílem projektu je eliminace bezdomovectví,
respektive stavu bytové nouze a získání standardního bydlení, následně jeho dlouhodobé
udržení účastníkem projektu.
Projekt je financován z evropského Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0015541
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Program je zaměřen na zapojení dobrovolníků do kulturního života města Ústí nad
Labem a Ústeckého kraje. Jedná se především o pomoc s organizací kulturních akcí,
a to jak každoročních tak jednorázových nebo
pravidelnou pomoc v jednotlivých partnerských organizacích. V roce 2020 byla z důvodu
pandemie koronaviru kulturní činnost velmi
omezena a tato omezení dopadla i na naše
partnerské organizace, tedy i na činnost dobrovolníků. Přesto se dobrovolníci snažili zapojit, pokud to bylo možné. Realizovali například
donáškovou službu knih seniorům, digitalizovali fotomateriály, vydávali knihy ve výdejním okénku a semínka v projektu Semínkovna
a podobně.

V roce 2020 bylo do projektu Dobrovolnická
služba v kultuře zapojeno 33 dobrovolníků,
kteří působili ve 3 partnerských organizacích
a odvedli 533 dobrovolnických hodin. O oblast kultury se zajímají lidé všech věkových
kategorií.
PARTNERY PROGRAMU JSOU:
• Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o.
• Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.
• Veřejný sál Hraničář, spolek
Dobrovolníci mají prostor pro uplatnění
vlastních nápadů a realizaci dalších aktivit dle
svých zájmů.

DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA V KULTUŘE
Zpracovala: Pavla Koukolíčková
koordinátorka dobrovolnické služby

Dobrovolnická služba v kultuře je akreditována u MV ČR pod č. j.: MV- 84142-4/OPK-2018
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DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ

ROK 2020 V ČÍSLECH:
• 77 dobrovolníků stojí za 1223 dobrovolnickými
hodinami,
• dobrovolníci docházeli do 23 organizací,
• proběhla 2 skupinová a 3 individuální proškolení
nových dobrovolníků,
• koordinátoři dobrovolníků v partnerských organizacích absolvovali 2 supervizní / intervizní setkání

Dobrovolnický program MADS VI. umožňuje
spolupráci s partnerskými organizacemi
v Ústeckém kraji. Od roku 2008 dochází dobrovolníci do neziskových i příspěvkových
organizací.
Tráví volný čas s lidmi, kteří se cítí osamocení,
potřebují podporu, povzbuzení, vyslechnout
nebo si hezky užít čas. Dobrovolníci věnují
svůj volný čas, nápady i dobrou náladu těm,
kterým toto chybí.
Pandemie Covid 19 hodně ovlivnila fungování
dobrovolníků, do organizací nemohli
docházet, někteří sami procházeli náročným
obdobím, ale mnoho z nich čeká na možnost
opětovného zapojení.

MANAŽERSKÁ AKREDITACE DOBROVOLNICKÉ SLUŽBY VI.
(dále MADS VI.)
Zpracovala: Bc. Jiřina Gasserová
koordinátorka MADS VI.

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením, p. o.
Oblastní charita Ústí nad Labem
Fokus Labe, z. ú.
Rodinné centrum Slunečník, z. s.
Dětský domov a Školní jídelna Střekov, p. o.
Domov Velké Březno, příspěvková organizace
YMCA Ústí nad Labem
Domov pro seniory Krásné Březno, p. o.
Domov pro seniory Severní Terasa, p. o.
BATEAU, z. s.
Domov pro seniory Chlumec, p. o.
Diakonie Českobratrské církve evangelické
Camphill na soutoku, z. s.
Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.

JURTA, o. p. s.
Oblastní charita Česká Kamenice
Agentura Pondělí, z. s.
Dětský domov a Školní jídelna Tuchlov, p. o.
Domov pro seniory Podbořany, p. o.
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky
s dětmi, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.

Dobrovolnická služba s názvem MADS VI. je akreditována u MV ČR pod č.j. mv-140586-6/opk-2020.
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• registrováno 253 dobrovolníků a dobrovolnic
• realizované závody Milada Winter Run a Běh kolem
Jedlové hory s počtem 7 zapojených dobrovolníků
a dobrovolnic
• aktivně plánováno a připravováno 10 sportovních
akci: Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem, Uhelný muž,
7. Malá Dubická, běhy pod vedením pana Vladimíra
Růžičky, Milada Run, Milada Cyklozávod

DOBROVOLNÍCI VE SPORTU 2020
Zpracovala: Iveta Strnádková
koordinátorka dobrovolnické služby

Cílem projektu je zapojování dobrovolníků do
sportovních akcí v Ústeckém kraji. Jedná se
o mezinárodní soutěže, ale také o jedinečné
sportovní závody realizované místními nadšenci. Oblast pomoci je různorodá a dobrovolníci se zapojují především při zajištění trasy
závodů, na občerstvovacích stanicích, u časomíry, na pozici vlajkonošů a dalších zajímavých pozicích.

V roce 2020 i tuto oblast významně ovlivnila
pandemie COVID-19 a zapojení dobrovolníků
tak nebylo ve velké míře možné, ale po celý
rok jsme úzce spolupracovali a komunikovali
se všemi dobrovolníky a organizátory a reagovali na aktuální situaci dle potřeby a to zapojením dobrovolníků do samotné sportovní
aktivity či při pomoci v rámci pandemie.

Program Dobrovolníci ve sportu je akreditován u MV ČR pod č. j.: MV-97166-4/OPK-19
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Poskytujeme profesionální zázemí dobrovolníkům i koordinátorům dobrovolníků a propagujeme dobrovolnictví jako přirozenou součást
života a společnosti.
Jako regionální dobrovolnické centrum
chceme posunout téma dobrovolnictví zase
ještě dál — otevřít dveře dalším možnostem
pro dobrovolníky i organizace, podpořit koordinátory dobrovolníků, propojit nabídku
a poptávku a ukázat na dalších místech,
že dobrovolnictví má smysl.
Jsme partnerem Ministerstva vnitra ČR
a dalších Regionálních DC v jiných krajích
a společně jsme připraveni na setkávání,
konzultování, síťování, propojování, školení
i sdílení dobré praxe.

NĚKTERÉ Z ČINNOSTÍ RDC:
• poskytování poradenství v oblasti dobrovolnictví
(např. legislativní úpravy, akreditační řízení
Ministerstva vnitra ČR, dotací apod.); propagace
dobrovolnictví
• vytvoření a správa webové stránky —
www.dobrovolnictvi-usteckykraj.cz
• školení koordinátorů dobrovolníků
• školení dobrovolníků
• organizace Dnů otevřených dveří a Dnů dobrovolnictví
v kraji
• rozvoj spolupráce s orgány samosprávy při tvorbě
koncepcí rozvoje a podpory dobrovolnictví
v Ústeckém kraji

REGIONÁLNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
PRO ÚSTECKÝ KRAJ
PROVOZOVANÉ DOBROVOLNICKÝM CENTREM, z. s.
Zpracovala: Bc. Jiřina Gasserová

Projekt je financován z prostředků Evropské unie.
Projekt „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center”. Reg. Č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724.
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Dobrovolnické centrum, z. s., převzalo v roce 2020 roli
zaštiťující organizace nad dvěma projekty, které realizovali
mladí nadšenci v Ústí nad Labem za podpory Domu
zahraniční spolupráce v rámci Evropských sborů solidarity.

DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ

MALÁ MÍSTA VE VELKÉM MĚSTĚ
Cílem projektu bylo podpořit dobré jméno
města Ústí nad Labe prostřednictvím spolupráce projektového týmu složeného z mladých
občanů do věku 30 let a širokého spektra aktérů. Byly vytipovány přístupné stěny ve veřejném prostoru, které lze za pomoci řady
výtvarných umělců proměnit z šedivých a zanedbaných míst ve městě na místa barevná,
kvalitně uchopená, zajímavá. Vyjma oživení
prostoru výtvarnými aktivitami, byl kladen
důraz na kvalitu díla a komunikaci s odborníky, ale i veřejností. Té byly vyobrazeny
příklady možných proměn prostoru i z pozice občana. Podpořili jsme tak dobré jméno
Evropského sboru solidarity, Dobrovolnického
centra, z. s., motivovali tím další zájemce o věnování energie a času pro dobrou věc a bezesporu zlepšili kompetence teamu tvorbou
a konfrontací s veřejností.
Během aktivity byly vytvořeny tři velkoplošné
malby, zapojeno pět mladých dobrovolníků
v projektovém teamu, šest umělců, šest soukromých firem, dvanáct zástupců veřejné
správy na úrovni politické i úřednické.

NE / ZNÁMÍ HRDINOVÉ Z ÚSTÍ NAD LABEM
Projekt představuje podporu uměleckého,
kulturního a historického růstu v prostředí
krajského města s důrazem na posílení patriotismu, hrdosti občanů města. Vyjma rozšíření
znalostí a dovedností projektového teamu,
který přichází s uměleckými produkty před veřejnost, to byla právě výtvarná tvorba, která
měla upozaděnou informovanost a povědomí
o historii města podpořit. Byla vytvořena velkoformátová malba jako připomínka práce
ilustrátora The Beatles, Heinze Edelmanna.
V současnosti očekáváme zpětnou vazbu na
malbu v podchodu u hlavního nádraží o Ruth
Hálové, nejen Wintonova dítěte. Přinášíme
artefakty přímo lidem do veřejného prostoru
a zároveň přispíváme k atraktivnosti města,
která může vést k podpoře motivace druhých
k výkonu nezištných aktivit.
Do současné doby pro činnosti související
s projektem bylo zapojeno pět mladých dobrovolníků do 30 let, 4 umělci, univerzita,
tak státní podnik s příspěvkovou organizací
města.

MALÁ MÍSTA VELKÉHO MĚSTA A NE / ZNÁMÍ HRDINOVÉ
Zpracovala: Michaela Valášková
koučka teamů
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DOBROVOLNÍCI DĚTI A MLÁDEŽ

Posláním SAS je pomáhat při řešení problémů, které nepříznivě ovlivňují fungování
rodin a které nejsou rodiny schopny samy vyřešit. Jedná se o rodiny s dětmi v Ústí nad
Labem a blízkém okolí do 15 km od hranice
města. Rodinám a dětem nabízíme individuální pomoc ambulantní a terénní formou na
základě potřeb rodiny nebo skupinovou práci
s celou rodinou.
SAS PRO RODINY S DĚTMI V ROCE 2020:
pracovali jsme s 21 rodinami

K PŘÍNOSŮM SLUŽBY PATŘILO:
V roce 2020 se nám podařilo v SAS nasměrovat a být pomocnou rukou 21 rodinám,
které vyhledaly naši pomoc. I přes probíhající pandemii Covid-19 jsme s rodinami navázali důvěryhodné vztahy, které nám pomohli
k úspěšnému dokončení cílů. Rodiny ve své
nelehké situaci díky různým vládním omezením přišly o některé příjmy a neměly možnost komunikovat s úřady a školami online.
Nejvíce jsme tedy řešili online komunikaci,
stabilitu příjmů, udržení bydlení, dostupnost ochranných pomůcek a potravinovou
pomoc. Navázali jsme užší spolupráci s nadací
Adoptuj Marii a Patron dětí. Ukázalo se, že rodiny v nás mohou vidět podporu a pomocnou
ruku, kterou často ani nečekaly.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Zpracovala: Petra Prachařová
Pracovnice v sociálních službách
Bc. Lucie Palaščaková
Sociální pracovnice

Projekt PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2 je spolufinancován Evropskou unií.
CZ 03.2.60//0.0/0.0/15_005/0005703 Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb
na území Ústeckého kraje, termín 1. 4. 2017 — 31. 12. 2020
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P ŘÁTELSTVÍ
P ODPORA
P REVENCE
P ÉČE
P OMOC

DOBROVOLNÍCI DĚTI A MLÁDEŽ

Cílem programu Pět P je vytváření přátelských
vztahů jednoho „malého“ a „velkého“ kamaráda. Dobrovolníci a dobrovolnice přináší
hodnoty a příležitosti dětem, pro které je dobrovolník nejen přítelem a mnohdy vzorem, ale
také průvodcem, se kterým společně poznávají své světy. Ukazují další vzorce chování, jež
jsou mnohdy odlišné od těch, které děti znají,
vidí doma nebo v okolí. Podpořením pozitivních změn v životech dětí je umožněno nabídnout jim rovné příležitosti a možnosti pro lepší
budoucnost.

PĚT P V ROCE 2020:
• Věnovali jsme se 12 dvojicím, které spolu chodily
na výlety a poznávaly krásy Ústí a okolí, vařily,
jezdily na inline bruslích, malovaly putovní kamínky
v klubovně DC, učily se spolu a byly si vzájemnou
oporou. V covidové době byly spolu v telefonickém
či online kontaktu. Učily se tak novým komunikačním dovednostem.
• Dobrovolníci věnovali dětem 716 dobrovolnických
hodin.
• Podpořili jsme dobrovolníky 4 supervizními setkáními. Na podzim proběhlo první online supervizní
setkání.
• Na jaře proběhl první online výcvik
pro mentoringové programy. Proškoleno bylo
7 zájemců o dobrovolnictví.
• Program je součástí Národní asociace
dobrovolnictví, z. s.

PROGRAM PĚT P
Zpracovala: Mgr. Martina Lohniská
koordinátorka programu Pět P

Program Pět P je akreditován u MV ČR č. j.: MV–140667-5/OPK-2020 dle zákona č. 198/2002 Sb.,
o dobrovolnické službě.
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KOM UNIKACE
PA RTNERSTVÍ
S POLUPRÁCE

DOBROVOLNÍCI DĚTI A MLÁDEŽ

Smysluplné trávení volného času pro znevýhodněné děti ve věku 7 — 15 let. Skupinka se
schází jedno odpoledne v týdnu po dobu 5 měsíců, kdy děti zažívají úspěch, přijetí, sbírají
zážitky a vnímají pozitivní dospělé vzory.
Program KOMPAS® je duševním vlastnictvím
Dobrovolnického centra, z. s. (DC) a udává ten
správný směr.
DC je členem Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z. s. v ČR.

PROGRAM KOMPAS® V ROCE 2020:
• Věnovali jsme se v rámci 2 skupinek a aktivitě
Deskových her 24 dětem a 8 dobrovolníkům
a dobrovolnicím.
• V tomto roce byly společné akce ovlivněny pandemií
COVID-19, ale i tak se nám podařilo některé
zrealizovat:
• Víkendovka Doksy Poslův mlýn (poprvé se kvůli
hygienickým opatřením konala bez přespání)
• Účast dětí na přednášce o šikaně
• Otevírání klubovny s knížkou
• Proběhl 1 online výcvik, kde jsme proškolili 7 nových
dobrovolníků.
• Uskutečnila se 3 supervizní setkání pro dobrovolníky
(telefonicky, online).
• Do online prostředí jsme přesunuli i doučování
a Doučovatelna se tak stala technickým zázemím,
které mohlo využívat 7 dětí a 6 dobrovolníků.

PROGRAM KOMPAS®
Zpracovala: Petra Prachařová
koordinátorka Programu KOMPAS®

Program KOMPAS® je akreditován u MV ČR č. j.: MV- 103554-5/OPK-2018 dle zákona č. 198/2002 Sb.,
o dobrovolnické službě.
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DOBROVOLNÍCI DĚTI A MLÁDEŽ

Preventivní program FIT PRO ŽIVOT je projekt zaměřený na mládež z Ústí nad Labem ve
věku 15 — 26 let z nepodnětného prostředí.
Hlavním cílem projektu je preventivně působit na cílovou skupinu tak, aby se u ní zamezilo sociálně patologickému jednání a pokud
se toto jednání již vyskytlo, tak aby se neopakovalo. V rámci preventivních přednášek
a workshopů využíváme odborníky Policie
České republiky, psychology, adiktology ale
i kouče v rámci osobního rozvoje zapojených
mladých lidí. Účastníci projektu se zároveň učí
efektivně trávit volný čas, seznámit se se svým
okolím a podílet se na revitalizaci veřejného
prostoru města.
Zapojili jsme 73 mladistvých z toho 36 účastníků přesáhlo 40 h přímé podpory.
Během celého projektu pracují účastníci a tým
projektu na otevření klubu Enter 22 pro mladé
lidi 15 +, který nabídne pokračování aktivit
ve velmi lukrativním a podnětném prostředí
v centru města i po ukončení projektu.

PREVENTIVNÍ PROGRAM FIT PRO ŽIVOT
Zpracovala: Ing. Pavla Koukolíčková

Projekt je financován z evropského Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo projektu: CZ.03.260/0.0/0.0/16_048/0010531
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DOBROVOLNÍCI DĚTI A MLÁDEŽ

Myšlenkou Klubu pro mladé je poskytnout
bezpečný a moderní prostor pro setkávání různých komunit mladých lidí, kteří žijí v nepodnětném prostředí některých lokalit Ústí nad
Labem a Ústeckého kraje.
V roce 2020 prošel prostor ENTER 22 celkovou rekonstrukcí a získal tak moderní vzhled,
který umožní příjemné setkávání a poradenství
s informačně vzdělávacím zaměřením.
Velice děkujeme sponzorům a podporovatelům, kteří investovali do rekonstrukce, jmenovitě: statutární město Ústí nad Labem,
Ústecký kraj, CPI byty, ČEZ a Wake Up
projekt.
Celý tým Vám děkuje za laskavou podporu.

ENTER 22 — KLUB PRO MLADÉ 15 +
Zpracovala: Eva Mikolášková
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MEZINÁRODNÍ
A PŘÍHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE

54

55

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM

MEZINÁRODNÍ A PŘÍHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Cílem projektu v rámci pořádaných
workshopů, odborných příprav a činností
„Wake UP! — Probuď se!“ je připravit mladé
Evropany tak, aby byli aktivními tvůrci změn
a hráli klíčovou roli pro lepší Evropu. Chceme
inspirovat a posílit mladé lidi k podpoře demokratických hodnot, solidarity a začleňování
celé Evropy s pomocí praktických přístupů.

V roce 2020 jsme realizovali 6 workshopů
na téma aktivního, demokratického a evropského občanství pro mladé lidi a dobrovolníky.
Projekt podpořil také aktivitu vybudování
nového klubu pro mladé lidi 15 + v Ústí nad
Labem. Rekonstrukce prostor probíhala v období pandemie COVID-19, která slavnostní
otevření výrazně posunula a je naplánováno
na konec května roku 2021.

WAKE UP! V ROCE 2020
Zpracovala: Karolína Mašková
Lektorka v projektu Wake UP!

Projekt Erasmus+ Wake UP! Young Europeans becoming Change Makers for a better Europe
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Vícejazyčnost v příhraničním regionu díky
binacionální dobrovolné službě.

MEZINÁRODNÍ A PŘÍHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

I v roce 2020 projekt Silní sousedé 2.0 podpořil spolupráci Dobrovolnického centra
s Paritätische Freiwilligendienste Sachsen
gGmbH v příhraniční výměně dobrovolníků
skrze BFD (Bundesfreiwilligendienste) a IJFD
(Internationaler Jugendfreiwilligendienste).
Podstatou projektu je vysílání dobrovolníků
z Česka do sousedního Německa a německých
dobrovolníků k nám. V obou zemích se tito
mladí lidé věnují dobrovolné práci v organizacích zaměřených na přírodu, zvířata, postižené spoluobčany, či výuku a vzdělávání nebo
kulturu. Hostitelské organizace na české i německé straně nacházejí v dobrovolnících důležitou pomoc.

Rok 2020 zatížený koronavirovou krizí se nesl
v duchu hledání nových cest vedoucích k naplnění cíle projektu, který spočívá v posílení
nadšení pro výměnu a soudržnost v příhraničním regionu. Společně objevené možnosti
jsme potom sdíleli v online prostředí při mezinárodní konferenci pro hostitelské organizace
i v průběhu seminářů pro dobrovolníky.

V TOMTO ROCE CELKEM 33 NAŠICH DOBROVOLNÍKŮ
VYKONALO 17 820 HODIN VE SVÝCH ORGANIZACÍCH:
• 13 českých dobrovolníků v Německu vykonalo
8 366 hodin
• 20 německých dobrovolníků v Čechách vykonalo
9 454 hodin

SILNÍ SOUSEDÉ 2.0
Zpracovala: Mgr. Naděžda Pažoutová
koordinátorka dobrovolníků
Bc. Petra Hečková
koordinátorka PR
Tento projekt podporuje:
Evropská unie — Evropský fond pro regionální rozvoj a Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 — 2020.
Číslo projektu: 100367528
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FIT pro život II. je projekt mezinárodní mobility mládeže, který byl zahájen 1. 8. 2019
a bude trvat do 31. 7. 2021. Projekt je zaměřen
na mladé lidi ve věku 15 — 30 let, kteří mají
nízké vzdělání, jsou neaktivní na trhu práce
a pochází ze znevýhodněného prostředí.

V rámci projektu se v roce 2020 uskutečnil
1. běh. Zapojilo se 9 účastníků, kteří absolvovali 7 týdnů vzdělávání v ČR, kde se učili
německý jazyk, napsali si životopis a zjistili spoustu informací o trhu práce v Čechách
i v Německu.

Cílem projektu je usnadnit 16 účastníkům
vstup nebo návrat na trh práce nebo návrat do
školy, a to prostřednictvím aktivit zaměřených
na zvýšení jejich kompetencí.

Na začátku března celá skupina odjela na
9 týdnů na stáž do německého Chemnitz.
Po 14 dnech pobytu vypukla pandemie
Covid-19, a tak se všichni museli předčasně
vrátit domů. Aktivity pak probíhaly 2,5 měsíce
online. 1. června 2020 se 8 účastníků vrátilo
zpět na stáž. Všichni hned nastoupili na praxi
k německým zaměstnavatelům. V polovině
července úspěšně celou stáž dokončili 4 mladí
lidé, kteří získali certifikát. Po zbytek roku
jsme s nimi dále pracovali s cílem pomoci jim
najít si práci. V září 2020 jsme začali s náborem účastníků do 2. běhu.
Partnerem projektu je německé vzdělávací
centrum Verein zur Beruflichen Förderung
und Ausbildung e.V. (VBFA), které působí
v saském Chemnitz.

FIT PRO ŽIVOT II.
Zpracovala: Ing. Pavla Koukolíčková
mentorka projektu FIT pro život II.

Projekt je financován z evropského Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011123
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Cílem mezinárodního projektu D-CARE je
zlepšit dovednosti a vyvinout, ověřit a rozšířit chytrá řešení, která posílí a integrují
regionální sociální a zdravotní systémy v 9 podunajských regionech. Projekt podporuje
služby e-péče a e-zdraví pro starší lidi s chronickými nemocemi a kognitivními poruchami.

AKTIVITY PROJEKTU JSOU ROZDĚLENY DO TŘÍ PILÍŘŮ:
1) Návrh propojených inovativních vzdělávacích
prostředí odpovědných za vývoj nových vzdělávacích nástrojů, obsahu a vzdělávacích programů
ke zlepšení dovedností, které zapojené regiony
potřebují k poskytování nových služeb integrované
péče (inovativní modely inteligentní péče).
2) Nasazení pilotů Smart Care pro zkoumání, výběr,
optimalizaci, testování a ověřování inovativních
služeb inteligentní péče o starší dospělé s chronickými nemocemi nebo kognitivními poruchami;
3) zřízení Centra pro nadnárodní vzdělávací politiku,
které by mělo zajistit vytváření know-how a šíření
výsledků a znalostí tvůrcům politik.
Konsorcium projektu se skládá z 27 projektových
partnerů z 9 zemí Podunají a sdružuje národní a regionální, veřejné, neziskové a soukromé organizace
a univerzity.
Doba realizace projektových aktivit je
30 měsíců — od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2022
Celkový rozpočet:
EFRR:		
IPA:		
ENI:		

2 648 285,00 EURO
2 054 556,25 EURO
107 440,00 EURO
89 046,00 EURO

PROJEKT D-CARE — INOVATIVNÍ MODELY INTELIGENTNÍ PÉČE
Zpracovala: Karolína Mašková

Další informace o projektu naleznete na adrese http://www.interreg-danube.eu/d-care.
Projekt spolufinancovaný z fondů Evropské unie (ERDF, IPA, ENI).
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PODĚKOVÁNÍ
A HOSPODAŘENÍ
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PODĚKOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ

PODĚKOVÁNÍ PODPOROVATELŮM

Z CELÉHO SRDCE VÁM DĚKUJEME
ZA OBĚTAVOU SPOLUPRÁCI V ROCE 2020;
ZA POMOC, PODPORU A ZÁJEM,
KTERÉHO SE NÁM OD VÁS DOSTALO.

Agentura Pondělí, z. s.
Aperio — Společnost pro zdravé rodičovství
Asociace dobrovolnických mentoringových
programů, z. s.
ATEMPO, Rakousko
Bateau, z. s.
Camphill na soutoku, z. s.
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.
Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.
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Česko-německý fond budoucnosti
CERCIOEIRAS, Portugalsko
Český rozhlas Sever
Člověk v tísni, o. p. s.
DC YORK, s. r. o.
Deníky Bohemia
Deutscher Kinderschutzbund Landesverband
Sachsen e. V. Dům zahraniční spolupráce
Dětské domovy v Ústeckém kraji
Diakonie ČCE — SKP v Litoměřicích

Dobrovolníci
Domov pro seniory Chlumec, p. o.
Domov pro seniory Dobětice, p. o.
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům
pro matky s dětmi, p. o.
Domov pro seniory Podbořany, p. o.
Domov Velké Březno, p. o.
Domov pro seniory Krásné Březno, p. o.
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Dobrovolný svazek obcí Euroregion Elbe — Labe
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, p. o.
Ústecká komunitní nadace
ERASMUS +
EVROPSKÁ UNIE
ENTER UL
Evropský fond pro regionální rozvoj
Evropské sbory solidarity
Evropské sociální fondy
Fond KS Kolbenschmidt CZ
Forum dárců, z. s. — Globus lepší svět
Gemeinsam leben und lernen in Europa
HESTIA — Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
Individuální dárci
Informační centrum OSN, Praha
Ing. Jan Novák, Správa PC
InlineSkating.cz
JURTA, o. p. s.
KNAUF INSULATION, s. r. o.
Komitet ochrony praw dziecka
Krajská zdravotní, a. s. se 7 odštěpnými závody
Losan s. r. o.
Městské služby Ústí nad Labem, p. o.
Městské obvody Ústí nad Labem
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p. o.
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.
Naděje
Nadace ČEZ
Nadace Vodafone ČR
Nadační fond Albert

Nadační fond Tesco
Nadační fond Mana potřebným
Nadace Karel Komárek Family Foundation
NROS — Pomozte dětem
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Ústí nad Labem
Odbor sociálních věcí — OSP, OSPOD
PARITÄTISCHE Freiwilligendienste
Sachsen gGmbH
PIERBURG s. r. o.
Pro bezpečnou budoucnost, z. s.
PROTEBE live, z. s.
Rákosníček Děčín, z. s.
RADKA, z. s., Kadaň
Rodinné centrum Slunečník, z. s.
Sdružení Pěstounských rodin, z. s., Plzeň
Severočeská vědecká knihovna, p. o.
Sitel spol. s r. o.
Spolek pro chemickou a hutní výrobu a. s.
22 HLAV s. r. o.
Statutární město Ústí nad Labem
Střední školy v Ústeckém kraji
Tempo team prague, s. r. o.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Ústí nad Labem Úřad práce ČR
Ústecký kraj
Verein zur Beruflichen Förderung und
Ausbildung e. V. (VBFA)
Výbor dobré vůle — Nadace Olgy Havlové
Veřejný sál Hraničář, spolek
YMCA v Ústí nad Labem
Zdravé město Ústí nad Labem
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ZDROJE PŘÍJMŮ

ÚČEL

Ústecký kraj a ESF — Operační program zaměstnanost — POSOSUK 2

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Ústeckém kraji

Ústecký kraj

Klub pro mladé COOLna

180 000,00

Ústecký kraj

Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci v ÚK — Pandemi
COVID-19

100 000,00

Ústecký kraj

Podpora rozvoje dobrovolnictví

Statutární město Ústí nad Labem

Dobrovolnické centrum — Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Statutární město Ústí nad Labem

Dobrovolnické mentoringové programy pro děti a mládež
v Ústí nad Labem

67 276,00

Statutární město Ústí nad Labem

Cykloterapie pro seniory v Ústí nad Labem

25 600,00

Statutární město Ústí nad Labem

Dobrovolníci v kultuře

20 000,00

Ministerstvo vnitra a ESF — Operační program zaměstnanost

Pilotní ověření — Rozvoj dobrovolnictví v ČR

331 677,20

Ministerstvo vnitra ČR

Manažerská akreditace dobrovolnické služby V. 2020

115 000,00

Ministerstvo vnitra ČR

Program Pět P v roce 2020

95 000,00

Ministerstvo vnitra ČR

Program Kompas v roce 2020

90 000,00

Ministerstvo vnitra ČR

Dobrovolníci v kultuře 2020

90 000,00

Ministerstvo vnitra ČR

Dobrovolníci ve sportu 2020

55 000,00

Ministerstvo zdravotnicí ČR

Dobrovolníci v nemocnici následné péče Zahražany

107 940,00

Nadace Vodafone ČR

COOLna

150 000,00

Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem — částečné plnění
projektu

Přátelství bez předsudků

140 982,00

přijaté členské příspěvky

Nadace ČEZ

Klub pro mladé COOLna

100 000,00

kurzové zisky

Ndace ČEZ

Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci v ÚK — Pandemi
COVID-19

50 000,00

Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond

Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci v ÚK — Pandemi
COVID-19

100 000,00

Nadace Karel Komárek Family Foundation

Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci v ÚK — Pandemi
COVID-19

60 000,00

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci v ÚK — Pandemi
COVID-19

50 000,00

SOUKROMÉ ZDROJE

ILN — Active citizens fund — Spiralis, z. s.

Měníme věci kolem nás

35 000,00

OSTATNÍ PROSTŘEDKY EU

Pro bezpečnou budoucnost, z. s.

Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci v ÚK — Pandemi
COVID-19

25 000,00

EVROPSKÉ SBORY SOLIDARITY

Fórum dárců, z. s. — Globus — Lepší svět

Spolu i v době COVID-19

20 000,00

Ndační fond Tesco

Tam a ještě dál

9 756,00

Nadační fond Mana potřebný

individuální podpora klienta

5 891,00

Nadace Pangea

Křesadlo 2019 — Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci

5 000,00

Nadační fond Albert

Mimořádná pomoc v době pandemie COVID 19

KNAUF INSULATION, s. r. o.

Křesadlo 2019 — slavnostní ocenění dobrovolníků

Krajská zdravotní, a. s.

Dobrovolnický program KZ, a. s.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s.

Doučovatelna

ESF — Operační program zaměstnanost

Bydlím a žijiv v Ústí nad Labem — Housing first

4 380 170,89

ESF — Operační program zaměstnanost

Fit pro život II.

3 211 224,59
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ČÁSTKA
1 051 900,00

70 000,00
273 586,00

ZDROJE PŘÍJMŮ

ÚČEL

ČÁSTKA

ESF — Operační program zaměstnanost

Preventivní program Fit pro život v Ústí nad Labem

Evropský fond pro regionální rozvoj

Silní sousedé 2.0 — vicejazyčnost v příhraničním regionu díky
binacionální dobrovolné službě

862 199,16

Evropský fond pro regionální rozvoj

Silní sousedé — česko-německé partnerství prostřednictvím
dobrovolnictví

54 060,83

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Silní sousedé — česko-německé partnerství prostřednictvím
dobrovolnictví

12 065,83

Erasmus +

Wake up!

306 118,91

Interreg — Danube Transnational Programme

D-CARE

235 080,00

Dům zahraniční spolupráce — Erasmus +

Inclusive Methods in Professional Volunteering in Europa (IMPROVE)

216 652,86

Dům zahraniční spolupráce — ESS

Malá místa velkého města

178 119,31

Dům zahraniční spolupráce — ESS

Tvoříme náš svět

75 696,90

Dům zahraniční spolupráce — ESS

Ne / známí hrdinové

74 252,00

Dům zahraniční spolupráce — ESS

Volaris — Dobrovolníci doučují děti ze sociálně vyloučených lokalit

Úřad práce ČR

Příspěvek na pracovní místa

1 423 104,73

2 583,19
235 513,00

tržby z prodeje služeb

308 199,29

přijaté bankovní úroky

1 403,58

přijaté příspěvky (ostatní)

4 000,00

ostatní provozní výnosy

2 729,01

CELKEM

NADAČNÍ FONDY

EF PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

2 300,00
46 401,77
15 215 484,05

NADAČNÍ FONDY
ÚŘAD PRÁCE ČR
STÁTNÍ SPRÁVA

SAMOSPRÁVA
ERASMUS +

4 000,00
100 000,00
50 000,00
5 000,00

ESF — OPZ
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POLOŽKA

ČÁSTKA KČ

AKTIVA

Materiálové náklady (spotřební materiál, kancelářské potřeby, potraviny, literatura, PHM)

256 790,09

Samostatné movité věci

Nákup DHIM

644 718,31

Oprávky k sam. mov. věcem

Spotřeba energie

171 513,58

Pokladna

Spotřeba ostatní

410 845,63

Bankovní účty

81 732,42

Peníze na cestě

Opravy a udržování

2019

2020

382 618,99

382 618,99

− 288 930,00

− 382 619,00

16 885,96

40 700,06

8 683 180,62

4 236 486,44

0,00

0,00

50 000,00

353 000,00

Poskytnuté provozní zálohy

101 700,00

188 240,00

Pohledávky za zaměstnance

2 541,00

0,00

Cestovné

411 613,89

Odběratelé

Účetnictví

147 886,00

Nájemné

270 220,80

Telefonní poplatky, internet, poštovné

155 947,53

Nároky na dotace a zúčt. se státním rozpočetem

− 778,01

0,00

Náklady příštích období

5 634,00

10 795,00

Dohadné účty aktivní

999 794,73

1 628 021,02

Příjmy příštích období

24 229,00

51 777,00

0,00

79 337,00

9 976 876,29

6 588 356,51

Fotopráce, grafika, správa PC a www

534 729,76

Ostatní služby IČO — supervize, poradenství, konzultace

359 123,39

Školeni a kurzy
Ubytování a strava, vstupné na akce
Doprava
Ostatní služby

606 297,16
1 005 555,65

Jiné pohledávky
CELKEM

51 567,60
292 592,82

Mzdové náklady včetně DPP (odborné služby, externí pracovníci)

7 316 286,00

AKTIVA

Zákonné sociální pojištění

1 895 614,00

Nerozdělený zisk

Zákonné sociální náklady
Pojištění — majetek, služební automobil

9 513,83

Výsledek hospodaření minulých let

40 396,00

Výsledek hospodaření (+ zisk, − ztráta)

16 270,00

Fondy

2019

2020

− 361 179,83

2 024,29

301 231,80

0,00

61 972,74

174 840,52

380 216,00

100 000,00

106 488,40

Úvěr Ško FIN

65 399,73

28 710,42

Daně a poplatky

22 382,86

Dodavatelé

60 090,00

17 153,30

Jiné ostatní náklady

21 004,48

Krátkodobé finanční výpomoci

0,00

0,00

1 012 342,22

412 061,96

Pojištění — zákonné pojištění zaměstnanců
Pojištění dobrovolníků

Úroky

4 787,91

Ostatní závazky

2 116,00

Zaměstnanci

267 862,00

538 855,00

Dary

20 000,00

Zúčtování s institucemi soc. a zdra. zabezpečení

150 071,00

284 593,00

Odpisy DHM

93 689,00

Ostatní přímé daně

Bankovní poplatky

Poskytnuté členské příspěvky
Kurzové rozdíly
CELKEM
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3 921,00

Výnosy příštích období

87 039,42

Dohadné účty pasivní

15 040 643,53

CELKEM

29 640,00

75 497,00

7 907 531,05

4 766 381,03

101 700,00

188 240,00

9 976 876,71

6 588 356,52
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Mgr. Kamila Staňková		
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PhDr. IVANA VELTRUBSKÁ
PROTEBE live, z. s.
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